OBEC VŠELIBICE
Zastupitelstvo obce Všelibice
Zápis č. 25 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všelibice,
které se konalo ve středu 28. března 2018 od 19:00 hodin v Kulturní místnosti ve Všelibicích.
Veřejného zasedání se zúčastnilo dle přiložené prezenční listiny:
10 zvolených členů OZ + 5 omluveno (Dalibor Binter, Radek Ludvík, Jiří Müller, Mgr. Ondřej Rybář, Jitka Rybářová)
4 občané
Program:
1. Zahájení, zpráva o činnosti obecní rady a vyřízení připomínek
2. Interpelace členů obecního zastupitelstva
3. Projednání těžby dřeva
4. Majetkové operace
5. Rozpočtové opatření č. 2/2018
6. Různé
Zahájení zasedání zastupitelstva obce:
Jednání zahájila a řídila Bc. Martina Sluková, starostka. Přivítala přítomné členy zastupitelstva, občany a hosty
a provedla kontrolu prezence.
Starostka konstatovala, že je dle prezenční listiny (viz příloha č. 1) přítomno 10 zastupitelů, což je nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce a zastupitelstvo je tak schopné přijímat usnesení.
Určila zapisovatelkou Janu Sadílkovou. Nikdo neměl jiný návrh.
Dále navrhla ověřovatele zápisu Filipa Kolomazníka a Václava Růtu.
Návrh usnesení č. ZO/334/25/2018:
Zastupitelstvo obce Všelibice volí ověřovatele zápisu Filipa Kolomazníka a Václava Růtu.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/334/25/2018 bylo schváleno.

Schválení programu jednání zastupitelstva obce:
Bc. Martina Sluková navrhla změnu v programu:
Přidat bod č. 6. Projednání a rekonstrukce brány na Rovni. A bod Různé přesunout na č. 7.
Návrh usnesení č. ZO/335/25/2018:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje upravený program veřejného zasedání.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/335/25/2018 bylo schváleno.

1.

Zpráva o činnosti rady obce Všelibice (viz příloha č. 2):
Starostka obce přečetla zprávu o činnosti Rady obce Všelibice za období 20. 2. 2018 – 28. 3. 2018.
Připomínky z minulého VZOZ: vyřízeny na minulém VZOZ.

2.

Interpelace členů obecního zastupitelstva:
Žádné nebyly.
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3.

Projednání těžby a prodeje dřeva (viz. příloha č. 3):
Starostka informovala zastupitele o ukončené výzvě na prodej dřeva. Výzva byla vyvěšena od 7. 3. do 29. 3. 2018 na
úřední desce Obecního úřadu a na webových stránkách obce Všelibice. Zároveň bylo rozesláno šest nabídek.
Za hodnotící komisi ve složení Denisa Jandusová, Zdeněk Česák, Josef Lebeda, informovala Denisa Jandusová, že
dorazily 2 nabídky. Dle hodnotící komise vyhověly požadavkům obě nabídky.
1.
2.
Umístění dle hodnotící komise podle nejvyšší cenové nabídky:
1.
- 493.850,- Kč bez DPH
- 492.050,- Kč bez DPH
2.
Starostka se domnívá, že cenová nabídka je nízká a nedosahuje ani loňských cen. To potvrdil i lesní odborný hospodář René Jarolímek a doporučuje těžit ve vlastní režii.
Starostka obce navrhuje těžit ve vlastní režii ve vymezeném úseku a poté vyhodnotit výnosy. Případně pak vypsat
novou výzvu.
Návrh usnesení č. ZO/336/25/2018:
Zastupitelstvo obce Všelibice využívá svého práva a nevybírá žádnou nabídku.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/336/25/2018 bylo schváleno.

4. Majetkové operace:
Nabídka
(viz příloha č. 4) – prodej pozemku p. p. č. 863/2, trvalý travní porost, k. ú. Všelibice, o výměře 1.494 m² ve vlastnictví
za navrženou cenu 140,- Kč /1m², p. p. č. 864/2, ostatní plocha, k. ú. Všelibice, o výměře 72 m ², ve vlastnictví
za navrženou cenu 25,- Kč /1m², p. p. č. 883/6, vodní plocha (koryto
vodního toku), k. ú. Všelibice, o výměře 439 m², ve vlastnictví
za navrženou cenu 35,- Kč /1m². Starostka obce navrhuje vstoupit do jednání s
o odkup jeho dalších pozemků.
Návrh usnesení č. ZO/337/25/2018:
Zastupitelstvo obce Všelibice pověřuje starostku obce k dalšímu jednání s
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 0 /

o prodeji jeho pozemků.

Usnesení č. ZO/337/25/2018 bylo schváleno.

Žádost
(viz příloha č. 5) - odkup pozemku p. p. č. 690/1, trvalý travní porost, k. ú. Benešovice
u Všelibic, o výměře 3.433 m² ve vlastnictví obce Všelibice za cenu 110,- Kč /1m². Starostka informovala, že tento
pozemek je v zastavitelném území a o tomto pozemku se již jednalo a upozornila na variantu rozdělení tohoto pozemku na tři případně dva díly. Zastupitelé se s danou situací seznámili na místě. Starostka navrhuje rozdělit pozemek na dva díly.
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Návrh usnesení č. ZO/338/25/2018:
Zastupitelstvo obce Všelibice schvaluje rozdělení parcely p. p. č. 690/1, trvalý travní porost, k.ú. Benešovice u Všelibic, o výměře 3.433 m ² ve vlastnictví obce Všelibice na 2 díly.
Hlasování: pro 9 / proti 0 / zdrželi se 1/

Usnesení č. ZO/338/25/2018 bylo schváleno.

Starostka obce dále upozornila na další parcely v této lokalitě – p. p. č. 686/1, trvalý travní porost o výměře
4.276 m² a p. p. č. 687/1, trvalý travní porost o výměře 403 m² oba v k. ú. Benešovice u Všelibic, ve vlastnictví obce
Všelibice. Starostka navrhla zatím tyto pozemky nerozdělovat.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2018 (viz příloha č. 6):
Návrh rozpočtového opatření přečetla Jana Sadílková. Týká se úpravy rozpočtu v příjmech i výdajích na veřejně
prospěšné práce.
Návrh usnesení č. ZO/339/25/2018:
Zastupitelstvo obce Všelibice po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018.
Hlasování: pro 10 / proti 0 / zdrželi se 0 /

Usnesení č. ZO/339/25/2018 bylo schváleno.

6. Projednání rekonstrukce brány na Rovni (viz příloha č. 7):
Obyvatelé Rovně se vyjádřili v dotazníku, že chtějí zvětšit bránu kvůli průjezdnosti. Starostka obce informovala, že
se spojí s Ing. J. Badalcem z Magistrátu města Liberec, odbor památkové péče a poprosí ho o konzultaci, jaký nejvhodnější způsob opravy doporučuje.
7. Různé :
• Starostka obce informovala občany o ukončení činnosti pobočky České spořitelny v Českém Dubu ke 30. 6.2018.
Obec Všelibice zde má uzavřen účet. Česká spořitelna zatím obec neinformovala.
• Starostka obce dále informovala o GDPR – jedná se o Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Protože tato
legislativa EU bude účinná od 25. 5. 2018, budou zápisy ze zastupitelstva a z rady obce staženy z webu k úpravě
tak, aby byly v souladu s GDPR.
• Starostka dále pozvala občany na divadelní představení Malá domů, které se koná 14. dubna 2018 v Kulturním
domě ve Všelibicích.
Starostka obce schůzi ukončila v 20:20 hod.
Všelibice, 28. března 2018

Zapsala:

Jana Sadílková

Zápis ověřili: Filip Kolomazník
Václav Růta
.……………………………………….
Denisa Jandusová
Místostarostka

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
…………………………………….….
Bc. Martina Sluková
Starostka
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